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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Posuzovaná bakalářská práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu provádění měnové politiky 
v situaci aktivního omezení nulovou mezí úrokových sazeb (tzv. „zero lower bound“ ZLB). 
Toto téma je ve světové literatuře logicky poměrně nové (snad jen některé studie věnující se 
Japonsku jsou staršího data), autorka tak musela nastudovat poměrně velký objem literatury. 
Autorka aplikuje na daný problém pokročilou ekonometrikou analýzu (VAR), která podle 
mého názoru překračuje běžné znalosti studentů bakalářského stupně, a kterou si rovněž 
musela sama dostudovat. V rámci této analýzy přitom autorka provedla řadu testů robustnosti, 
z nichž některé se ani do bakalářské práce nedostaly. I když provedená analýza trpí 
nedostatky, které jsou společné všem obdobným typům analýz (například je otázka, zda lze 
závěry z období, kdy ZLB nebyl aktivní přenést do doby kdy aktivní je) a i když si obecně lze 
představit metody, které by danou problematiku řešily lépe (např. VARy s nějakým 
omezením), celkově je provedena na standardní úrovni. Pozitivně vnímám výběr zemí pro 
mezinárodní srovnání (zahrnutí ČR vnímám jako významnou přidanou hodnotu oproti již 
existujícím studiím), naprosto souhlasím se závěrem autorky, že daná problematika má silnou 
„country specific“ dimenzi, takže nelze příliš zobecňovat z úspěšnosti politik prováděných 
v jedné zemi pro politiky prováděné v zemi druhé.

Celkově jednoznačně doporučuji bakalářskou práci sl. Hummelové k přijetí k obhajobě a 
navrhuju ji ohodnotit známkou výborně.

Možné otázky do diskuse při obhajobě
1) Analýza v BP je provedena na vysoké úrovni přesahující běžné schopnosti studenta 

bakalářského studenta, přesto by mohlo být zajímavé, kdyby autorka ve světle své 
analýzy mohla komentovat, zda by zvolila v budoucnu nějakou složitější analytickou 
metodu (VARy s omezeními a pod). Jaké jsou s nimi spojeny problémy?

2) Jak by autorka ve světle výsledků své analýzy komentovala současné úvahy o aplikaci 
záporných měnověpolitických sazeb?
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Literature                     (max. 20 points) 19

Methods                      (max. 30 points) 29

Contribution                 (max. 30 points) 29

Manuscript Form         (max. 20 points) 19
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